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Limans, Provence
Op onze oudste coöperatie, met 
de drie boerderijen Le Pigeonnier, 
Grange neuve en Hypolite, leven nu 
tachtig volwassenen en twintig kin-
deren. De afgelopen jaren hebben 
veel jonge mensen besloten hier 
te blijven. Het grote aantal nieuw-
komers - uit verschillende landen, 
met verschillende achtergronden 
en verschillende ideeën - was niet 
eenvoudig te organiseren. Maar er 
ontstond ook een nieuwe dynamiek 
door. Jongeren nemen in toene-
mende mate de dagelijkse taken 
over van de oudere generatie, van 
wie een deel zich op nieuwe activi-
teiten oriënteert en leert zijn vak-
kennis te delen. 

Een nieuw frambozenveld staat 
symbool voor deze vorm van sa-
menwerking. Afgelopen jaar werd 
de oogst van bijna een ton voor de 
helft vers verkocht - op de markt, 

aan restaurants en aan 
bakkerijen - en voor 
de andere helft als jam 

ingemaakt. Ook in 
de moestuin kwam 
een generatiewisse-

ling op gang. De be-
werking met paarden is nu een vast 
onderdeel van het werk, wat niet 
vanzelfsprekend is op deze stenige, 
lemen grond. De vermeerdering 

Longo maï

Toeren langs de coöperaties
Landbouw, veeteelt, ambachtelijkheid, verwerking van lokale producten en directe 
afzet in de streek liggen aan de basis van alle Longo maï-coöperaties. Elke coöperatie 
voert zijn eigen beheer en heeft een gemeenschappelijke kas, die gevuld wordt door 
diverse inkomsten en in de uitgaven voorziet van het bedrijf en de bewoners. Er leven 
nu ongeveer tweehonderd mensen uit twintig verschillende landen in de coöperaties. 
Afgelopen jaar kwamen een kleine duizend jonge mensen langs. Ze bleven een tijdje 
en hielpen ons, wij gaven ze raad als ze twijfelden hoe verder te gaan. Samen zochten 
we naar andere oriëntatiemogelijkheden. Of ze bleven. De generatiewisseling is in alle 
coöperaties een thema waar we grip op moeten zien te krijgen.

van zaaigoed is met de bouw van 
de zaaigoedschuur en de installatie 
van reinigingsmachines kwalitatief 
verbeterd en bovendien een stuk 
gemakkelijker geworden. 

Aan de verbetering van de woon- 
en werkruimtes wordt permanent 
gewerkt. Sinds een goed jaar wordt 
gebouwd aan een groot huis, een 
project van en voor meerdere ge-
neraties. Het wordt opgetrokken uit 
vakwerk met strobalen gevuld en 
met leem gepleisterd, op het dak 
liggen zonnepanelen. Op de Pige-
onnier is het tweede textielatelier 
nu ook af. Er staat een grote brei-
machine en een naaimachine voor 
het stikken van dekens. De vraag 
naar cursussen in textielverwerking 
is groot. De infrastructuur is daar-
voor nu eindelijk groot genoeg. Het 
enthousiasme van de geitenfokkers 
heeft geleid tot een nieuwe kaas-
kelder in de oude graansilo’s op de 
Pigeonnier. Van lente tot herfst wor-
den hier nu dagelijks veertig liter 
melk verwerkt tot verse kaas, feta 
en harde kaas. 

Een ander gebied waar veel be-
langstelling voor is betreft de ge-
neeskrachtige en aromatische 
kruiden van de Provence. Een ruim-
te om oliën, tincturen, zalven en 

theeën te maken bestaat al lang, 
maar lange tijd bleef de kennis hier-
over beperkt tot de gebruikelijke 
hobbyliteratuur. Ook hier heeft een 
jonge generatie de bakens ver-
plaatst. Drie vrouwen haalden hun 
diploma in geneeskrachtige krui-
denleer, twee mensen volgden een 
opleiding tot naturopaat.

Radio Zinzine bestaat sinds 1981. 
Vanuit de studio, gevestigd op 
de heuvel boven de coöperatie, 
worden elke dag nieuwsberich-
ten uitgezonden. De radio legt de 
verbinding tussen land en stad 
en vindt ook in Marseille gehoor. 
Steeds meer mensen buiten Lon-
go maï maken zelf programma’s 
over muziek, politiek of kunst. Een 
mobiele studio kan direct culturele 
evenementen, festivals of markten 
verslaan. 

In de streek is Longo maï na veer-
tig jaren niet meer weg te denken. 
Veel bewoners zetten zich persoon-
lijk in voor lokale initiatieven en 
verenigingen. Ze richten zich vooral 
op het overleven van kleine land-
bouwproducenten: op dat terrein 
nemen en ondersteunen we meer-
dere initiatieven. Zo verenigt het 
netwerk Paisalp kleine producenten 
volgens gezamenlijke sociale en 

ecologische criteria. Het regionale 
collectief van schaapsherders ver-
zet zich tegen de bureaucratisering 
van hun kuddes. En ook de kleine 
boerenvakbond Confédération Pay-
sanne heeft ons als actieve leden 
gewonnen. 

Cabrery, Luberon
De coöperatie in 
de Luberon bezit 
tien hectare drui-
venteelt en zestien 
hectare akkerland. 
Ook hier is een generatiewisseling 
op gang gekomen. Sinds drie jaar 
leert een nieuwe groep wijn persen. 
Dat is niet eenvoudig gebleken. In 
2012 mislukte een deel van de wijn 
domweg. In 2013 ging het gelukkig 
al beter. De bouw van een kleine 
kas en de aanleg van een grotere 
moestuin geven nu meer moge-
lijkheden voor zelfvoorziening met 
groenten. Toch is de discussie nog 
niet afgesloten. Is het nu beter zich 
geheel te concentreren op de wijn-
teelt, of zou de aandacht toch moe-
ten uitgaan naar de verschillende 
facetten van zelfvoorziening?. 
Op de coöperatie is het nieuwe 
energieconcept voor een groot ge-
deelte gerealiseerd. Een centraal 
verwarmingssysteem op basis van 
houtblokken is geïnstalleerd en zal 
nog worden aangevuld met thermi-
sche zonnecollectoren. Het no-
dige hout komt uit de bossen van 
de Luberon, met hulp van mensen 
(én paarden) van de coöperatie uit 
Limans. 

Mas de Granier, Crau
Onze boerderij ligt ten oosten van 
Arles in de Crau-vlakte. Een groot 
deel van de 27 hectare bestaat uit 
irrigeerbare natuurlijke weiden die 

Bouw in de Provence: strobalen worden in vorm geperst voordat ze worden 
gebruikt om het vakwerk te vullen.

Reiniging van zaaigoed in de Provence. 



uitstekend hooi opleveren en in de 
winter de schaapskudden van de 
Zuid-Franse coöperaties voeden. 

De belangrijkste activiteit 
is de teelt van biologi-
sche groente. Daar-
naast hebben we een 

hectare olijfbomen voor 
olie, een grote pluimveehouderij en 
een dertigtal bijenvolken.

Veel producten uit de tuin verwer-
ken we tot conserven in de grote 
inmaakkeuken, die we enkele ja-
ren geleden hebben gerenoveerd. 
Deze installatie wordt ook gebruikt 
door tuinders uit de omgeving. 
Afgelopen jaar kregen we te ma-
ken met Franse instanties die door 
een wetverscherping op Europees 
niveau ons kleine bedrijf kwamen 
inspecteren. We werden verplicht 
een aantal maatregelen te nemen, 
zoals de aanschaf van analyse-
materiaal, het laten verrichten van 
externe analyses van onze recep-
ten en zelf te betalen tests van de 
autoclaaf. Enkele maanden lang 
mochten we een hele rij produc-
ten niet meer verkopen. Uiteindelijk 
werden onze inspanningen beloond 
en was de ambtelijke molen tevre-
den gesteld. Een positief effect was 
dat we deze situatie hebben aange-
grepen om extra scholing te volgen 
op dit gebied. 

In de landbouw hebben we geïn-
vesteerd in de mechanisering van 
de hooioogst. We maaien drie keer 
per jaar, maar nu kunnen onze 
armen en ruggen blij zijn dat het 
dragen van de dertig kilo zware ba-
len door een hydraulisch systeem 
wordt overgenomen. In de akker-
bouw hebben we een zesjarige 
vruchtwisseling ingevoerd en dat 
schijnt haar vruchten af te werpen. 
De tarweoogst was afgelopen jaar 
beter dan verwacht.
 
Onze boerderij is langzamerhand 
een geliefd stagebedrijf gewor-
den voor veel studenten landbouw. 
Vooral bij Duitse studenten uit Wit-
zenhausen of Eberswalde is de 
vraag groot. Maar ook uit de buurt 
komen jongeren, die in de streek 
een boerderij willen beginnen. We 
proberen hen met raad en daad 
bij te staan. In Marseille steunen 
we een collectief tuinproject in de 
buitenwijk Quartier Nord die sterk 
bepaald wordt door het grote aantal 
bewoners met migratieachtergrond. 

Treynas, Ardèche
In Treynas leven nu twaalf volwas-
senen en tien kinderen. De coöpe-
ratie omvat zeventig hectare bos, 
vijftig hectare weiland voor koeien, 
schapen en werkpaarden en vier 
hectare akkerland. Ons werk met 
de paarden is in de streek alge-
meen bekend en zo ploegen we 
bijvoorbeeld ook bij de buren af 
en toe een veld om. Het bos “la 
Grangette” dat we drie jaar gele-
den konden kopen, is intussen een 
echt scholingsbedrijf geworden. In 
dit kader hebben we al een hele 
reeks cursussen gegeven in bos-
beheer, houthakken en het werken 
met paarden in het bos. Een be-
langrijke opgave bij het bosbeheer 
is de monocultuur met Douglas-
dennen uit te dunnen en plaats te 
maken voor andere boomsoorten. 
Een belangrijke investering was de 
aanschaf van een grote verplaats-
bare zaagmachine, een generator 
en de daarbij behorende transport-
middelen. Met deze bedrijfsmidde-
len kunnen we nu ter plaatse het 
hout tot balken en planken zagen. 
De zaag wordt ook gebruikt door 
andere kleine bosbouwbedrijven en 
houthakkers in de streek en is een 
belangrijk werktuig geworden in het 
kader van de solidaire economie 
van de coöperatie.

Vanuit onze boerderij steunen we 
een project in Mexico. Het dorp 
Veracruz wil de lokale houtsector 
ontwikkelen en dat gaat om zowel 
het onderhoud van het bos als het 
hakken, zagen en alle andere vor-
men van houtverwerking. Door de 
aanschaf van de grote zaag konden 
we onze andere zaag aan Veracruz 
geven. In het kader van dit pro-
ject zijn er geregeld mensen van 
Veracruz in Treynas te vinden.

Chantemerle, Hautes-Alpes
De spinnerij in de Franse 
Hautes-Alpes is een van 
de laatste wolverwerkings-

ateliers in de Alpen. Hier 
wordt jaarlijks de wol van 

zo'n elfduizend schapen verwerkt 
tot breiwol, truien, hemden, stof-
fen, dekens en sokken. De produc-
ten worden verkocht op regionale 
markten, op jaarmarkten en op 
de kerstmarkten in Zwitserland. 
De energie voor de weefstoelen, 
kaarde, spinmachine en alle andere 
apparaten wordt door een oude tur-

bine opgewekt die door de beek La 
Guisane wordt aangedreven. Deze 
oude installatie heeft dringend een 
verjongingskuur nodig. Afgelopen 
mei begonnen we met de eerste 
reparaties van het kanaal, in sep-
tember kwam de tweede werkfase. 
Muren werden verhoogd, een spe-
ciaal traliewerk beschermt nu de 
forellen en het systeem om hout, 
bladeren, blikken, plastic en schoe-
nen uit het water te vissen werd 
verbeterd.

De mensen die in de spinnerij wer-
ken, wisselen elkaar geregeld af. 
Ook mensen uit bevriende projec-
ten komen meehelpen en krijgen 
scholing in het bedienen van de 
machines, al naar gelang hun in-
teresses. Het wassen van de wol 
gebeurt vooral 's zomers, ook hier 
is scholing over kwaliteit, kwanti-
teit en planning noodzakelijk. De 
wasruimte kreeg nieuwe kuipen uit 
edelstaal en een nieuwe boiler en 
leidingen. Ook in de spinnerij is een 
generatiewisseling aan de gang en 
het heeft er alle tekenen van dat 
die succesvol is, niet in het laatst 
omdat we de fabriek ook openstel-
len voor mensen buiten de Longo 
maï-coöperaties.

In Chantemerle is tevens de vereni-
ging A.T.E.L.I.E.R gevestigd. De le-
den komen uit meerdere Europese 
landen. Een keer per jaar verschijnt 
een tijdschrift met artikelen over 
wolverwerking, reportages over de 
situatie van wolverwerking in an-
dere landen, een persoverzicht en 
informatie over een speciaal thema. 
Het netwerk biedt cursussen aan in 
het wassen, kaarden, met de hand 
spinnen en vilten. Het steunt jonge 
mensen die in de wolverwerking 
verder willen gaan. 

Le Montois, Jura
In de Zwitserse Jura runnen we een 
kleinschalige, veelzijdige boerde-
rij met schapen, pluimvee, bijen, 
fruitteelt, verwerking van kruiden 
en verbouw van groenten en aard-
appelen. Een paar nieuwe melk-
schapen verrijken het assortiment 
met melk, yoghurt en kaas. De tuin 
wordt nu gedeeltelijk bewerkt met 
een werkpaard dat we twee jaar 
geleden cadeau kregen. Dat was 
een gelegenheid voor de paarden-

menners uit de andere coöperaties 
wat vaker langs te komen, om hun 
kennis in de omgang en het werken 
met paarden te delen met de bewo-
ners van de Montois. 

Op de boerderij leven nu twee jon-
ge gezinnen met kinderen samen 
met de oude vertrouwde groep, 
waarvan vele leden in 1987 met 
de boerderij zijn begonnen. Door 
deze groepsuitbreiding moet de 
woonstructuur van de coöperatie 
worden aangepast. Verschillende 
kleine projecten zijn al tot stand ge-
komen. Via een vriend konden we 
een "Stöckli", een geheel uit hout 
bestaand alpenhutje, in Luzern 
demonteren en het bij ons weer 
opbouwen. Een overdekte veranda 
naast de keuken biedt ook al uit-
wijkmogelijkheden. In de oude stal 
konden we een gedeelte afschei-
den om er een bijkeuken te maken, 
zodat de oude bijkeuken bij de ge-
wone keuken kan worden getrok-
ken. Zo wordt er geïmproviseerd, 
totdat we de definitieve bouwplan-
nen voor een algemene verbouwing 
af hebben.

Longo maï Bazel
De afgelopen twee 
jaar stonden de 
planning, realisatie en 
uitvoering van de ten-
toonstelling "40 jaar 
Longo maï - Utopie 
van de onverzettelijken" centraal 
in de activiteiten op ons kantoor in 
Bazel. De tentoonstelling is te zien 
geweest in Bazel, Zürich, Bern, 
Genève, Lausanne, Forcalquier, 
Arles en Berlijn en hij trok meer dan 
tienduizend bezoekers. De auteur 
Adolf Muschg zei in zijn toespraak 
bij de opening in Zürich: "Voor mij 
hoort Longo maï sinds 40 jaar tot 
degenen die een licht opsteken. 
Voor mij zijn deze 40 jaar eigenlijk 
het verbazingwekkende daaraan. 
De filosoof Denis de Rougemont 
heeft gezegd dat een beweging zo-
als Longo maï als jeugdbeweging 
maar een beperkte tijd kan leven. 
Longo maï laat echter zien dat de 
deelnemers ouder kunnen worden, 
dat ze ouder mógen worden en 
dat ze zich dan toch goed kunnen 
voelen onder de jongeren. En dat 
men in Longo maï ook kan sterven. 
Maar het belangrijkste is misschien Zeefdruk van sjaals op wollen stoffen die in de spinnerij worden geweven.

Schapen drijven op Le Montois



bewerking aan met als doel een ei-
gen paar schoenen te maken. Een 
cursus Jiddische muziek stimuleer-
de drie dagen lang de verborgen 

muzikale talenten van enkele boer-
derijbewoners en vrienden. 

Julia en Manu vertrokken twee we-
ken naar de Elzas om daar op een 
boerderij de omgang en het werken 
met ossen te leren. We hebben nu 
twee ossen als trekdieren behou-
den. Beide luisteren goed naar de 
bevelen en we hopen binnenkort zo 
ver met de dressuur te zijn dat ze 
enkele werkbeurten van de trek-
paarden kunnen overnemen. Tot 
nog toe wordt de moestuin en de 
aardappelakker met paarden be-
werkt, maar we willen ook voor een 
gedeelte de lichte werkzaamheden 
op de graanakkers met trekdieren 
gaan doen. Vooral de percelen voor 
het behoud en de vermeerdering 
van oude graansoorten zijn veel te 
klein voor machinebewerking.
 
In de streek zijn we de laatste ja-
ren vooral betrokken bij het verzet 
tegen de jaarlijkse mars van neo-
nazi’s op 8 mei, de bevrijdingsdag 
in Duitsland. De nazi’s misbruiken 
de slachtoffers van de laatste oor-
logsdagen om hun propaganda te 
verbreiden. Bij de talrijke protes-
ten tegen deze fakkelmars is het 
ook de vraag hoe de politie rea-
geert. Vorig jaar werd er op los 
getimmerd en werden de vreed-
zame sit-ins met geweld uit elkaar 
gehaald. Daarbij werd een jonge 
Fransman bewusteloos geslagen. 
Dit jaar konden we met elkaar zulke 
scènes gelukkig vermijden. De 
protesten waren kleurrijk en inter-
nationaal. Een conferentie en een 
vredesconcert gaven het duidelijke 
signaal dat het politieke wil is die 
ten grondslag ligt aan het verstrek-
ken van vergunningen aan zulke 
rechts-extreme marsen. Op straat 
waren ongeveer duizend mensen te 
vinden, er werd gezongen, gemu-
siceerd, gedanst. En de politie had 
blijkbaar bijgeleerd. Een internatio-
naal team van toezichthouders stel-
de een gematigde positieve balans, 
al was men geschokt over de deels 
zwaar bewapende politie-eenhe-
den. Laten we hopen dat we ook de 
komende jaren deze dag kunnen 
vieren als overwinning op het natio-
naal-socialistische fascisme.

dat Longo maï die generatiewisse-
ling verdraagt."

Sinds anderhalf jaar missen we 
in Bazel Christoph Gessler, die 
gestorven is na een kort ziekbed. 
Als architect was hij bij de meeste 
bouwprojecten in Longo maï van 
de partij. Met zijn architectenkan-
toor in kofferformaat reisde Chris-
toph overal heen waar hij nodig of 
gewenst was. Bij de opbouw van de 
Montois, op Hof Stopar na de brand 
in 1993, naar Transkarpatië, waar 
hij de plannen voor de nieuwe boer-
derij tekende. Regelmatig was hij 
in Costa Rica op de Finca Sonador 
te vinden, waar hij voor de mensen 
daar de contactpersoon was met 
Longo maï Europa. In Bazel deed 
hij de boekhouding, bereidde de 
gasten een warme ontvangst, gaf 
raad bij alledaagse kantoorklusjes 
en deelde onze tijd met humor en 
geduld. We missen hem.

Hof Ulenkrug, Mecklenburg
Ook in de Ulenkrug zijn de 

laatste winters eerder mild 
geweest. Toch is het 
houthakkerskamp in ja-
nuari voor veel jonge 
mensen een aantrek-

kelijke gelegenheid ons te komen 
bezoeken. Ongeveer dertig mensen 
uit de verschillende coöperaties en 
ook van andere groepen helpen 
mee om het nodige brandhout te 
kappen. Ze leren de streek kennen 
en wisselen ervaringen en ideeën 
uit, onder elkaar en met. Een van 
die ideeën is het uitwerken van een 
opleidingsconcept dat alle coö-
peraties en collectieve projecten 
omvat. Cursussen en leergangen 
hebben we ondertussen genoeg op 
de Ulenkrug. De cursus schaap-
scheren is zo langzaamaan traditie 
geworden en wordt aangevuld door 
het leren sorteren van de wol. Een 
vriendin bood ons een cursus leer-

Campagne 
Toekomst zaaien - Diversiteit oogsten
Al het werk rond de zaaigoedcampagne is de 
moeite waard geweest. De wet die de Europese 
Commissie had ontworpen op advies van de zaai-
goed- en chemie-industrie, had op 15 maart 2014 
goedgekeurd moeten worden door het Europese 
Parlement. Daarmee zou vele kleine telers het le-
ven onmogelijk zijn gemaakt. 
De zaaigoedcampagne werd in de meeste Eu-
ropese landen door vele vrijwilligers gedragen, 
waardoor het thema algemeen bekend kon wor-
den. De enorme politieke druk die dat veroorzaakt, 
overtuigde ook de Europarlementariërs. Met 265 
tegen 15 stemmen werd de wet afgekeurd. 
Ondanks alle vreugde mogen we niet vergeten dat 
de lobby van de multinationale concerns op dit ge-
bied niet zal rusten. De controle over het zaaigoed 
is van levensbelang. Het onderwerp staat opnieuw 
op de agenda bij de onderhandelingen over het 
vrijhandelsverdrag TTIP tussen Europa en de VS. 
Ook in dit verdrag is geen plaats voor onafhanke-
lijke boeren en tuinders, die hun eigen zaaigoed 
behouden, vermeerderen, ruilen of verkopen. 
Bovendien komen door de achterdeur ook nog 
de genetisch gemanipuleerde gewassen binnen, 
zonder dat daar nu aandacht voor is. Oppassen 
dus voor Monsanto en co.! We zullen met z’n allen 
actief en waakzaam moeten blijven!

Zaaigoed in Colombia
De beelden gingen de wereld rond: tonnen zaai-
goed werden in Colombia vernietigd, als gevolg 
van wetsveranderingen die door de vrijhandelsver-
dragen met Europa en de VS waren afgedwongen. 
Als reactie daarop organiseerden we een infor-
matiereis met Cynthia, Alba en Antonio uit Co-
lombia. Cynthia en Alba leiden een netwerk voor 
het behoud van traditionele gewassen, Antonio 
zet zich binnen een kleine boerenvakbond in voor 
de rechten van de boeren. De tournee begon met 
het bezoek aan de zadenruilbeurs in Haren en 
de daaropvolgende workshops en bijeenkomsten 
in Groningen die door het netwerk Aseed Euro-
pe waren georganiseerd. Daarna ging het verder 
naar Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk 
en België. 
In vier weken tijd hielden wij twintig avondbijeen-
komsten en talrijke gesprekken met parlementa-

riërs, ontwikkelingsorganisaties en journalisten. 
Er ontstond een klein netwerk van mensen die 
nu door een vaste jaarlijkse bijdrage het netwerk 
“Guardianes de semillas de Vida” steunen. 
In Nederland konden we vier stichtingen vinden 
die met grotere bedragen het zaaigoedproject 
steunden. We blijven de ontwikkeling in Colombia 
volgen en ondersteunen dit project. Voor de men-
sen daar betekent dat ook een stuk bescherming, 
en dat is in Colombia niet vanzelfsprekend. 

Falea
Sinds jaren kennen wij mensen uit Mali die zich 
samen met ons inzetten tegen de onmenselijke 
behandeling van vluchtelingen en de voortdurende 
uitbuiting van het Afrikaanse continent. 
Enkele vrienden wezen ons een paar jaar geleden 
op de situatie van het dorp Falea, dat zich verzette 
tegen de geplande exploitatie van een uranium-
mijn. Met internationale campagnes kon zo veel 
druk worden uitgeoefend dat het Franse atoom-
concern Areva zich terugtrok uit het project. 
Ook in Nederland werd gezocht naar medestrij-
ders. De tentoonstelling “Falea – Uranium be-
dreigt een dorp” circuleerde enkele maanden op 
verschillende plaatsen. Een Falea-comité werd 
opgericht (www.falea-mali-comite.nl). Na de aan-
gekondigde stopzetting van de plannen voor de 
mijn, richt het comité zich nu vooral op de drin-
gend noodzakelijke dorpsontwikkeling van Falea.

Alarmtelefoon
In samenwerking met het CEDRI en het Europese 
Burgerforum steunen we onder andere initiatie-
ven die solidair zijn met vluchtelingen. Duizenden 
vluchtelingen sterven jaarlijks bij hun poging van 
Afrika naar Europa te komen. Om daar iets tegen 
te doen ontstond het initiatief een SOS-telefoon 
voor bootvluchtelingen in het leven te roepen. De 
“Watch the Med Alarm Phone” is non-stop met 
vrijwilligers bezet. Het nummer circuleert al maan-
den onder vluchtelingen in Noord-Afrika en Tur-
kije. Op alle boten zitten mensen die een mobieltje 
bij zich hebben. De kustwacht reageert niet altijd 
op hulpoproepen en Frontex-eenheden proberen 
ook geregeld een illegale uitzetting te bewerkstel-
ligen. De ervaring heeft geleerd dat civiele inter-
venties helpen. Niemand kan dan beweren dat er 
geen noodsignalen te horen waren geweest. 

De coöperaties van Longo maï zijn geen eilanden. We hebben dit leven gekozen, 
omdat we ons actief voor de toekomst van onze maatschappij willen inzetten. 
De coöperaties zijn een uitgangspunt van talrijke solidariteitsacties, protesten en 
sociale en culturele inzet in de streek. 

Enkele zwaartepunten

Bouw van een leemkachel in het oude woonhuis op de Ulenkrug
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hernieuwbare energie, inbegrepen 
de gemeentelijke en individuele 
transporten. Eisenkappel wint hier-
mee de ene na de andere ener-
gieprijs. Robert en "zijn" groene 
medestrijders hebben hun bijdrage 
daaraan gegeven. 

Vijf jaar geleden had de burge-
meester ondanks scherpe protes-
ten Eisenkappel aangemeld voor 
vluchtelingenopvang. In 2012 nam 
een huiseigenaar dertig asielzoe-
kers uit Afghanistan op in een ge-
bouw acht kilometer van het dorp. 
Een ander tehuis dichter bij en 
speciaal voor vrouwen en kinde-
ren werd in september 2014 ge-
opend. De tachtig vluchtelingen 
zijn nu allemaal goed gehuisvest. 
Vrijwilligers geven Duitse les en er 
is iemand die ze begeleidt naar de 
dokter en helpt bij de administratie-
ve beslommeringen. Ondanks eni-
ge xenofobie in de gemeente kan 
deze vluchtelingenopvang bij ons 
plaatsvinden. De solidariteit met 
vervolgde mensen is hier in delen 
van de bevolking nog traditie, stam-
mend uit de tijd van het nazi-fascis-
me. En bij het jaarlijkse talenfeest 
in Eisenkappel in augustus zijn de 
nieuwe bewoners net zo goed van 
de partij. 

Zeleny Hay, Transkarpatië
Sinds de val van het IJzeren Gor-
dijn is Longo maï in het Oekraien-
se Transkarpatië actief. Het begin 
werd gemaakt met een uitwis-
selingsprogramma in 1990 met 
studenten. Nu wordt er vooral sa-
mengewerkt in concrete projec-
ten in het dorp Nizjné Selistsjé. De 
bouw en het runnen van de kaas-
makerij en de heropening van het 
culturele centrum geven het dorp 
een speciale dynamiek. De kaas-
makerij heeft acht medewerkers en 
betaalt aan enkele honderd kleine 
leveranciers een vaste en correcte 
prijs per liter melk. In het culturele 
centrum vinden onder andere the-
atercursussen plaats voor kinderen 
en jongeren. Elke zomer organise-
ren de theatergroepen samen een 
theaterfestival in het dorp. Zelfs 
het kleinste kind heeft daarbij een 
opdracht. 

De Longo maï-coöperatie drijft 
een kleinschalige boerderij. Var-
kens, koeien, pluimvee, geiten, 
een moestuin en de verkoop van 
vleeswaren, geitenkaas en appel-
sap dekken de zelfvoorziening. De 
huidige economische crisis in de 
Oekraïne heeft een enorme armoe-
de tot gevolg. Lonen en pensioenen 
zijn niet meer veel waard. De grivna 
heeft 70 procent van haar waarde 
verloren en de prijzen stijgen. In 
de dorpen overleven de mensen, 
omdat elk gezin nog een stukje 
grond heeft en een koe, een varken 
of een paar kippen. Veel mannen 
proberen in Kiev of in Rusland werk 
te vinden. De oorlog in de Donbas 
is ver weg, maar de gevolgen zijn 
ook in Transkarpatië voelbaar. Meer 
dan drieduizend vluchtelingen zijn 
hier aangekomen en zelfs onder-
wijzers worden voor de oorlog ge-
mobiliseerd. De meeste mensen in 

Transkarpatië voelen echter niets 
voor een oorlog met grote broer 
Rusland. Er bestaan veel vrijwillige 
comités die hulpgoederen inza-
melen, opvang voor vluchtelingen 
organiseren, vluchtroutes vinden... 
De wankele wapenstilstand is nog 
niet betrouwbaar en we blijven de 
situatie met zorg volgen. 

Finca Sonador, Costa Rica
Er leven nu op de Finca Sona-
dor meer dan vijfhonderd mensen. 
Daaronder bevinden zich voorma-
lige burgeroorlogvluchtelingen uit 
Nicaragua en El Salvador, landloze 
boeren uit Costa Rica en mensen 
van de indiaanse minderheid. Elke 
familie staat een stuk land tot haar 
beschikking en verbouwt er gewas-
sen voor de zelfvoorziening en voor 
de verkoop. De helft van de ne-
genhonderd hectare van de Finca 
bestaat uit tropisch regenwoud en 
staat onder natuurbescherming. 
Het exportproduct van de Finca 
is koffie. Via fairtrade organisa-
ties beschikt men over stabiele 
afzet in Europa. Het project is ook 
gericht op verantwoord toerisme. 
Er worden taalcursussen, dans- 
en muziekonderwijs en excursies 
aangeboden. Op deze veelzijdige 
manier kan de multiculturele dorps-
gemeenschap de crisis het hoofd 
bieden die ook Costa Rica bereikt 
heeft.

De toekomst van het dorp wordt op 
dit moment bedreigd door de plan-
nen enorme stuwdammen te bou-
wen voor het winnen van energie. 
Als dat doorgaat zullen de twee 
rivieren Convento en Sonador, de 
levensaders van de Finca, waar-
schijnlijk uitdrogen. Op de Finca 

werd het comité Rios Vivos opge-
richt, dat deze privatisering van 
de rivieren door energiebedrijven 
wil verhinderen. Het comité wordt 
ook gesteund door mensen buiten 
de Finca en legt verbindingen met 
andere groepen in het land. Een 
succes werd al geboekt: in 2014 
werd een van de drie bestaande 
energieprojecten door de overheid 
gestaakt. Het project bleek te mi-
lieubelastend te zijn. 

Vanuit de Finca zijn veel mensen 
ook actief in de stad San Isidro. 
Hier betreft het engagement vooral 
sociaal benadeelde kinderen en 
jongeren. In het begin hadden we 
een soort kantine met slaapgele-
genheid voor noodgevallen in-
gericht. Nu proberen we met alle 
middelen kinderen en jongeren van 
de straat te halen en ze in alle mo-
gelijke scholingsprogramma’s onder 
te brengen. Er kunnen verschil-
lende ambachten worden geleerd, 
op de Finca worden cursussen 
landbouw aangeboden en sport is 
eveneens een geliefde activiteit. 
De circusschool neemt hierbij een 
speciale rol in. Sinds tien jaar wordt 
er consequent gewerkt met kinde-
ren uit de sloppenwijken en dat met 
groot succes. Meerdere tournees in 
Europa bewijzen dat het circus ook 
buiten Costa Rica op veel belang-
stelling kan rekenen. Een ander 
belangrijk doel is het bieden van 
een kans aan elke jongere die een 
voortgezette op-
leiding wil volgen 
of naar de uni-
versiteit wil gaan. 
Om dat mogelijk 
te maken is een 
speciaal studie-
fonds opgericht.

Hof Stopar, Karinthie
In de landbouw was het vorig jaar 
een lastig jaar. Na de natte, voor 
onze streken milde winter volgde 
een warme lente en een natte zo-
mer. Tijdens een korte periode met 
mooi weer in juli moesten we het 
hooi binnen brengen en pas in sep-
tember kon er voor de tweede keer 
worden gemaaid. De bijen konden 
alleen tijdens zestien dagen in juni 
nectar verzamelen, daarna moes-
ten we ze bijvoeren en hen behan-
delen tegen de varroa. Schapen en 
bijen leden onder de natte zomer. 
De appeloogst was gelukkig prima. 

Op andere boerderijen waar 
de appels niet meer 
geplukt worden, kon-

den we veel appels 
verzamelen. Robert 

en Lea persten sap 
en pasteuriseerden 

dat met het nieuwe 
apparaat dat de vereniging 

Coppla Kasa (een verbond 
van vijftig boerderijen in Eisenkap-
pel) had aangeschaft.

Met Lea, Conny en Piero waait er 
een nieuwe - jonge - wind op de 
Stopar. Conny is een jonge vrouw 
uit Eisenkappel en leeft hier sinds 
augustus. Piero komt uit het Zwit-
serse Tessin en blijft steeds lan-
gere perioden bij ons. Lea komt uit 
België en is al een aantal jaren in 
Longo maï in Frankrijk geweest. Af-
gelopen november hebben we een 
bijeenkomst over landbouw bij ons 
georganiseerd waar we ook een 
tiental oude en nieuwe gezichten 
uit Frankrijk konden verwelkomen. 
Mira van het project Wieserhoisl en 
Ludwig van een nieuwe collectieve 
boerderij in de Steiermark kwamen 
ook voor een paar dagen langs en 
zo konden we ook weer het contact 
hernieuwen tussen collectieve pro-
jecten in Oostenrijk. 

De exploitatie van onze elf hectare 
bergbos hebben we met een be-
vriende bosbeheerder na jaren stil-
stand weer op gang gebracht. Met 
de verkoop van het hout realiseren 
we extra inkomsten voor de boer-
derij. Na de eerste goede ervarin-
gen met het hout slepen met een 
paard, zien we ook op dit gebied 
veel perspectieven. Voor de kudde 
schapen konden we in de buurt de 
weiden van een andere boerderij 
pachten, zodat we nu zo langzaam-
aan over voldoende samenhan-
gende weidegebieden beschikken. 
Heike en Beate bieden nog steeds 
cursussen aan in bijenteelt, krui-
denleer, zeepproductie en vilten. 
Ellen en Mohammed uit Aken bo-
den nog een cursus Perzisch koken 
aan. Op dat moment hadden we 
een huis (en keuken) vol met goed-
gehumeurde, leergierige vrienden 
en vriendinnen en veel lekkernijen.

De politiek in onze gemeente wordt 
bepaald door de thema's energie 
en migratie. Op het ge-
bied van energie kon 
een omslag gemaakt 
worden van 60 
procent fossiele 
energie naar 
60 procent 

Tuinwerkzaamheden in de Provence bieden een goede gelegenheid om in het 
gesprek te komen met jonge mensen die te gast zijn.


